
NA PRODUKTY PURE BOX LUMINARC

Zbieraj naklejki i zyskaj

Oferta ważna w dniach: 
01.09.2018-15.11.2018 

lub do wyczerpania zapasów

Naklejki można odbierać do 
31.10.2018

Idealne 
przechowywanie



 PURE BOX ACTIVE to:
-	 pojemniki	 do	 bezpiecznego	 przechowywania	 gorących	 

i	zimnych	posiłków.	System	łatwego	zamykania	gwaran-
tuje	szczelne	przechowywanie.

-	 mogą	 być	 używane	 bezpośrednio	 z	 zamrażarki	 do	  
kuchenki	mikrofalowej	(zamknięcie	Active	powinno	być	
otwarte)

-	 nadają	 się	 do	 zmywarki	 automatycznej	 i	 kuchenki	  
mikrofalowej	(zamknięcie	Active	powinno	być	otwarte).	 
Łatwe	do	mycia,	nie	zatrzymują	zapachu.

-	 hartowane	 szkło	 gwarantuje	 dużą	 odporność	 mecha-
niczną	i	termiczną.

29,99 zł

15,99 zł

15,99 zł 16,99 zł

59,98	zł

31,98	zł

31,98	zł 33,98	zł

50% RABATU

50% RABATU

50% RABATU 50% RABATU

Pojemnik	kwadratowy	
2,5 l	z	pokrywą

Pojemnik	kwadratowy
380 ml	z	pokrywą

Pojemnik	kwadratowy	
760 ml	z	pokrywą

Pojemnik	kwadratowy	 
wysoki 750 ml	z	pokrywą

Pojemnik	kwadratowy	
1,22 l z	pokrywą

Można używać w mikrofali 
(przy otwartym suwaku)

Zamknięcie  
na zatrzask

Łatwe w utrzymaniu  
czystości 

(wyjmowana uszczelka)

Można myć 
w zmywarce

Sztaplowanie
(piętrowanie)

Szczelność

10,99 zł

21,98	zł

50% RABATU



13,99 zł 9,99 zł

21,99 zł

29,99 zł

21,99 zł

12,99 zł

15,99 zł

12,99 zł

14,99 zł

34,99 zł

27,98	zł 19,98	zł

43,98	zł

59,98	zł

43,98	zł

25,98	zł

31,98	zł

25,98	zł

29,98	zł

69,98	zł

50% RABATU 50% RABATU

50% RABATU

50% RABATU

50% RABATU

50% RABATU

50% RABATU

50% RABATU

50% RABATU

50% RABATU

Pojemnik	prostokątny	
820 ml	z	pokrywą

Pojemnik	okrągły	 
420 ml z	pokrywą

Salaterka	 
15 cm	z	pokrywą

Pojemnik
wysoki 1,45 l	z	pokrywą

Pojemnik	prostokątny	 
1,97 l z	pokrywą

Pojemnik	prostokątny	
380 ml	z	pokrywą

Pojemnik	prostokątny	
1,22 l	z	pokrywą

Pojemnik	okrągły	 
670 ml	z	pokrywą

Pojemnik	okrągły	 
920 ml	z	pokrywą

Pojemnik	prostokątny	
2,9 l z	pokrywą



Jak wziąć udział w programie?

Rób zakupy  
w sklepie w terminie  

od 1.09.2018 r.
do 31.10.2018 r.

Za każde wydane 20 zł 
w sklepie otrzymasz przy kasie 

1 naklejka.

Zbierz 5 naklejek  
i kup wybrany produkt  

Luminarc z rabatem 50%.

Naklejki wydawane są  
od 1.09.2018 do 31.10.2018 r. 

Uzbierane naklejki można  
wykorzystać od 1.09.2018  
do 15.11.2018 r. lub do  

wyczerpania asortymentu.

20 zł= 5 x 

1. Akcja polega na wydawaniu Klientom Naklejek za dokonane 
zakupy, które po umieszczeniu na Kartę Kolekcjonerską umożli-
wiają nabycie Produktu Promocyjnego marki LUMINARC PURE 
BOX z rabatem 50% od ceny regularnej.

2. Naklejki wydawane będą od 1.09.2018r. do 31.10.2018r., 
odbiór Produktów Promocyjnych możliwy będzie od 1.09. do 
15.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów produktów.

3. Naklejki wydawane będą Klientom za jednorazowe zakupy  
w sklepie na kwotę min. 20 zł lub jej wielokrotność (20 zł =  
1 naklejka, 40 zł = 2 naklejki itd.).

4. Aby nabyć Produkt Promocyjny w cenie promocyjnej, należy 
wydać kasjerowi, w okresie trwania Akcji, Kartę Kolekcjonerską 
z naklejoną na nią odpowiednią ilością naklejek oraz zapłacić 
promocyjną cenę produktu. Organizator zatrzymuje okazane 
Karty Kolekcjonerskie. Wymagana liczba naklejek musi znajdo-
wać się na jednej Karcie.

5. Z akcji wyłączony jest zakup napojów alkoholowych  
(z wyjątkiem piwa), wyrobów tytoniowych, preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących 
do karmienia niemowląt, produktów leczniczych. Jeżeli zakup 
będzie obejmować produkty, o których mowa powyżej, ich 
wartość zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych pro-
duktów objętych danym dowodem zakupu i na tej podstawie 
zostanie wydana odpowiednia ilość naklejek.

6. Naklejki oraz Karta Kolekcjonerska z naklejonymi Naklejkami 
nie podlegają wymianie na gotówkę.

7. Naklejki oraz Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone 
lub zawierające zniszczone lub uszkodzone Naklejki nie będą 
akceptowane, a tym samym odbiór Produktu Promocyjnego 
będzie niemożliwy.

8. Wzór Naklejek, które należy wkleić 

 na Kartę Kolekcjonerską:
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Za każde wydane 20 zł w terminie 
od 1 września do 31 października 
2018 r. otrzymasz przy kasie 
1 naklejka. Zbierz 5 naklejek i kup 
wybrany produkt Luminarc z linii 
Pure Box z 50% rabatem. 

Za każde wydane 20 zł w terminie 
od 1 września do 31 października 
2018 r. otrzymasz przy kasie 
1 naklejka. Zbierz 5 naklejek i kup 
wybrany produkt Luminarc z linii 
Pure Box z 50% rabatem. 

Za każde wydane 20 zł w terminie 
od 1 września do 31 października 
2018 r. otrzymasz przy kasie 
1 naklejka. Zbierz 5 naklejek i kup 
wybrany produkt Luminarc z linii 
Pure Box z 50% rabatem. 


